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A MAGYAR SZABAD REPÜLŐK SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK
2013. június 12-i rendkívüli ülése
Az ülés helyszíne: A szövetség székhelyén (1139 Budapest Dagály utca 11.) 17.00 kezdettel
Jelen vannak:
Kerekes László elnök,
Gyócsi Brigitta elnökségi tag,
Blaumann Attila elnökségi tag,
Dr.Pálfi Béla Gábor elnökségi tag,
Szöllösi László elnökségi tag
Jenes Győző elnökségi tag,
Távol:
Szűcs Gáspár Kinga elnökségi tag,
Kádár Márton elnökségi tag,
Tasi Gábor elnökségi tag.
Elnökségi tagok passzivitása:
Sok esetben a meghirdetett ülésekre vagy az email útján küldött kérdésekre egyes elnökségi
tagoktól semmilyen reakció nem érkezik. Ez megnehezíti a döntési folyamatokat. Annak
érdekében, hogy a döntések időben megszülethessenek, az ülésen eldöntöttük, hogy az
email-ekre nem válaszoló elnökségi tagokat jelen nem lévőnek tekintjük.
Az elnökségi tagok vállalt feladatainak áttekintése:
Szöllösi Laci MRSz telefonja megszűnik, ezért a hffa irányába a REBISz bejelentés
telefonszáma megváltozott. Az új szám: 20/7779139 (a honlapra kerüljön fel). Ezen a számon
bejelentett eseményeket az MRSz-el és a KBSz-szel közösen anonym módon a felelősség
keresése nélkül vizsgáljuk.
A szabálytalan módon történő repülésekkel kapcsolatban a felelősség vizsgálata céljából a
klubok szakmai vezetői a hozott intézkedésekről az MRSz főpilótáját (vagy annak szakmai
helyettesét) kötelesek értesíteni (fegyelmi vizsgálatok)
A HFFA honlapon a barlangi mentőszolgálat és a baleset bejelentés telefonszáma legyen
látványosan elérhető.
A Siklóernyős XC Nemzeti Bajnokság (Serial Cup) támogatás ügyben.
Mivel a versenykiírásssal ellentétben olyanok is neveztek szabálytalanul a versenyre, akiknek a
nevezés pillanatában nem volt érvényes licenszük, ezért az elnökség úgy döntött, hogy
támogatást csak azok kaphatnak, akik a nevezésük időpontjában már érvényes MRSz
licensszel rendelkeztek.
A válogatott keret vezetője javaslatát - hogy a VB támogatást indulás hiányában csoportosítsuk
át a Nemzeti Bajnokságon induló versenyzők támogatására – az elnökség nem döntheti el,
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mivel az közgyűlési határozat volt.
Felmerült, hogy mi az oka annak, hogy a válogatott a közgyűlés által meghatározott támogatás
ellenére nem indul a VB-n. Vértes Balázs az elmúlt évben európa rekorder lett. Rácz Balázs új
magyar távrekordot repült. A VB helyszíne nincs nagyon messze. Nem látjuk az indokát a VB-n
való részvétel visszautasításának. Hogyan készült a világbajnokságra a válogatott? Felmerül,
hogy a válogatott keret vezetése jó kézben van-e.
Startalap.
Számlák benyújtása hiányában már csak a csobánci, a szombathelyi és az uszodi startalap
díjak kifizetése nem teljesült. 1.205.000 Ft kifizetésre került.
Sportalap
A sporttámogatásra a terv szerint kifizettünk 1.037.940 Ft-ot. Várjuk a PSE, és az acrosok
számláit a kifizetéshez.
Engedélyeink.
Az elnökségnek bemutattuk a HFFA tanúsító szervezet auditját követő tevékenység jóváhagyó
hatósági határozatot és a jóváhagyott SzMSz-t. Ezek a honlapon is fellelhetőek.
Bemutattuk a hatóság álláspontját a képzési engedélyünkkel kapcsolatosan. Mivel ehhez
üzembentartási engedély szükséges – mert a hatóság a képzést nem tartja magáncélú
tevékenységnek – ezért klubjaink oktatói az MRSz 2014. április 30-ig érvényes üzembentartási
engedélyéhez kapcsolva végzik a hatóság által jóváhagyott tematika szerint a képzési
tevékenységet. Az ezzel kapcsolatos benyújtott kézikönyv néhány hiánypótlása zajlik, a
hatóság képviselője azonban úgy nyilatkozott, hogy ezt ezzel a háttérrel jogszerűen végezzük.
Javasoljuk oktatóinknak, tájékoztassák klubtagjaikat, hogy ne üljenek fel olyan pletykáknak,
amelyek azt hirdetik, hogy szervezetünk nem tanúsíthat légialkalmasságot, vagy oktatói nem
végezhetnék az egyenlőre még vissza nem vont hatóságilag jóváhagyott tematika alapján
folytatott képzést.
Kmf.
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